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Zvuk húkačky požiarnického auta či sanitky nie je
práve najpríjemnejší a ľuďom pri ňom často naskakujú zimomriavky. A práve takýmto húkaním sa začal

Deň detí v Slovinkách. No nikomu nenaskakovala
husia koža. Práve naopak. Deti vítali vozidlá a ich
posádky krikom a mávaním. Hasiči a o niečo neskôr
aj záchranári prišli, aby deťom predstavili vozidlá,
ich príslušenstvo, porozprávali o svojej činnosti a
zodpovedali všetky otázky malých i väčších zvedavcov. Nechýbali ani praktické ukážky aplikované na
deťoch. Takto akčne sa začali oslavy dňa detí na futbalovom ihrisku, ktoré pre všetky deti základnej aj
materskej školy pripravil obecný úrad a zástupcovia
rodičov a cirkvi, za výdatnej podpory sponzorov. PriPolovicu roka máme zase za sebou. Fašiangy boli
krátke a Veľká noc zavčasu. Chlapi, boli ste pooblievať všetky „svoje“ ženy a dievčatá? Nezabúdajme
aspoň na niektoré tradície.
SMER chcel výraznejšie oživiť sviatok práce 1. máj.
Ľudí však, okrem toho, že ráno nemusia do roboty
táto tradícia už ani veľmi nezaujíma. Obce a mestá
sa snažia pripraviť čosi iné ako bývavalo. Kultúru,
šport spoločenské akcie, stavanie májov ako symbol kvitnúcej prírody a tak nedať celkom zabudnúť
na oslavu práce, kto ju má, lebo bez nej ani koláčov
nebýva.
Deň víťazstva nad fašizmom si aj u nás tradične pripomíname, nebolo to inak ani tohto roku. Ako píšeme o tom na inom mieste. Tradične tam, okrem starostu a duchovných otcov príde skupinka dôchodcov a čo potom? Dúfam, že zo školských osnov túto
udalosť minister nevynechá ako sa snažia korigovať
dejiny u našich susedov v Poľsku. Mládež nesmie
zabudnúť na obetu ľudských životov za naše mierové a slobodné dni.
Druhá májová nedeľa už pomaly tradične patrí našim matkám. Aj u nás sme si tento deň pripomenuli
pekným slovom a ešte krajším kvietkom. Veď komu
ak nie našej mame kým ju ešte máme. Aj o tom viac
na inej strane.
A čo my muži? Viete, že ani na nás sa nezabúda a
môžeme oslavovať. Kedy? Pozrite sa do kalendára
– 17.júna. Že si Vaši najbližší na to nespomenuli?
Nová tradícia sa dlho rodí.
Deti majú svoj sviatok 1.júna a okolo tohto dátumu
sa „dospeláci“ snažia im pripraviť zaujímavé programy. Nebolo tomu inak ani u nás. Už tradične. Aj s

Deň detí v Slovinkách
pravený program pokračoval ďalej, keď kynológovia
predvádzali deťom svoje umenie v cvičení psov. To
už zaujalo aj tých najstarších žiakov a s otvorenými
ústami sledovali nebezpečných psov v akcii. Následne bolo celé ihrisko rozdelené na stanovištia, kde si
postupne všetky triedy mohli vyskúšať svoju šikov-

nost v rôznych zaujímavých disciplínach. Najviac
zaujali preteky v pľúvaní kôstok od čerešní, hádzanie loptičkou, triafanie na bránu, maľovanie na výkres i na tváre, vedomostné otázky či aranžovanie
zelene. Body získané v jednotlivých disciplínach si
mohli deti vymeniť za vecné ceny, výber ktorých bol

TO JE MÔJ NÁZOR
gulášom a inými darčekmi vďaka štedrým sponzorom ako uvádzame v samostatnom článku.
Na vrtochy počasia si už zvykáme. Pankrác, Servác,
Bonifác poslali svojich „mrázikov“ tohto roku hodne
dopredu. A ozaj ani Vy nebudete mať tohto roku na
stromoch okrem listov a hmyzu žiadnu úrodu? Alebo ste práve vy výnimkou? Dovozcovia ovocia si
mädlia ruky no čo už narobíme, len keď sme zdraví.
Ruka v ruke ide so zdravím naše zdravotníctvo. Sledujete to ministerské šaškovanie. Ó Bože, to sme
sa zas dočkali. Je pravda, že poisťovne „viacej“ myslia na svoje blaho ako na naše zdravie, lekárov a sestry, ale zavádzať „socík“ to už sme tu mali.
Raz rušia lôžka, potom na dvakrát nemocnice, navrhujú minimálnu sieť, ale za výkony sa platí všade inak,
s liekmi si nedali rady s dílermi, s platmi experimentujú až kým nebude mať kto v nemocniciach robiť,
no chaos. Takého ministra môže ísť robiť každý druhý
z nás. Ešteže ja som prvý. Aj tak to nedá „do kopy“
nikto ani za jednu generáciu. Z „veľkej“ politiky sa
vráťme radšej domov k našim problémom.
Už ste sa prihlásili na internet? Je pravdou, že všetko sa vyvíja, mládež by vedela o tom hovoriť. Ale aj
mnohí postarší zaiste si zvyknú mať na stole každý
deň informácie z celého sveta o všetkom. Že odkiaľ
na to? Nič nie je zadarmo, tobôž nie v kapitalizme či
čo to pre zmenu zase teraz budujeme.
Nová web stránka obce je na svete a pred úplný
dokončením. Mali ste možnosť ju vidieť? Čo vravíte
vy čo sa v tom tak trochu vyznáte? Aj vy môžete

Nepredajné
naozaj pestrý. Od školských potrieb, cez bižutériu,
sladkosti až po športové potreby. Osviežiť sa mali
možnosť pri okienku rýchleho občerstvenia, ktoré

im poskytol miestny futbalový klub. Po skončení hier
a súťaží dostalo každé dieťa malú pozornosť. S poludňajším zvonením na vežiach miestnych kostolov
si všetci trochu vydýchli a začali vytvárať zástupy pred
obrovským kotlom, v ktorom už dobrú chvíľu rozvoniaval chutný guľáš. Ten bol odmenou za námahu
pri všetkých súťažiach, ale aj príležitosťou na príjemné posedenie žiakov, učiteľov, rodičov i ostatných
účastníkov tohto vydareného podujatia
Ing. Anna Krajňáková
prispieť k jej úrovni. Ale musí sa snažiť najmä obec,
aby bola živá a aktuálna, však pán starosta.
Konečne sa v poslednom čase podarilo dať do pohybu aj časť občanov. Prvé občianske združenie „Vila
Abakuk“ je od decembra minulého roku skutočnosťou, tak ako sa o tom píše na inom mieste. „Starí“
baníci sa tiež začínajú aktivizovať, aby sa zachovalo
banícke dedičstvo našich otcov aj pre budúce generácie. Autora týchto riadkov teší, že bol iniciátorom týchto myšlienok.
Jednou zo stagnujúcich činností v našej obci je aj
nečinnosť dobrovoľného hasičského zboru. V tomto roku hasiči majú pekné jubileum 80 rokov vzniku
dobrovoľného hasičstva na Slovinkách. Dúfame, že
mnohí z vás zareagujú na výzvu obecného úradu,
aby sa znovu oživila činnosť hasičov. V Krompachoch
je síce záchranná hasičská jednotka so stálou 24
hodinovou službou, ale v prípade potreby majú dobrovoľníci v miestnych podmienkach svoje nezastupiteľné miesto.
Počasie je ako stvorené pre hubárov, už ich vidno aj
na ceste pri Richnave? Len, aby Peter a Pavol prišli
s plnými košmi. Dúfajme, že zatúlaný medveď z Tatier sa „neprimotá“ do našich hubárskych revírov.
Školákom, učiteľom, ale aj rodičom sa pomaly končí zase jeden školský rok. Ako dopadol? Tak ako sa
kto snažil. Deviataci vykročili za ďalšími vedomosťami. Veď potrebujeme vzdelaných ľudí. Len aby so to
uvedomili aj naši vládni, pretože aj v EU sme vo výdavkoch na školstvo a vedu na chvoste.
Verme, že prídu konečne lepšie časy aj v školstve.
Koľkože rokov o tom hovoríme?
To je môj názor. A aký máte vy?
J. - gel

D e ň , v k t o r o m s i n e u r o b i l d o b r ý s k u t o k j e s t r a t e n ý.

( neznámy autor)

2

SLOVINSKÝ OBČASNÍK
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
UZNESENIE č. 3/2007

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 09.05.2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A./ Berie na vedomie:
1.) Správu zástupcu starostu obce o plnení prijatých uznesení.
2.) Správy zo zasadnutí komisií – finančnej, životného prostredia a kultúrnej komisie.
B./ S c h v a ľ u j e :
1.) Poslanca Obecného zastupiteľstva v Slovinkách pána Petra Nemčíka za člena rady školy pri MŠ Slovinky.
C./ U k l a d á :
1.) Predsedníčke finančnej komisie zvolať komisiu ohľadom odkúpenia obecného pozemku na základe žiadosti pani Miženkovej a obhliadku mosta, ktorý je potrebné opraviť.
2.) Poslancom pripomienkovať Štatút obce a Rokovací poriadok.
T: 18.5.2007
Z: poslanci OZ
3.) Poslancom odovzdať evidenciu KUKA nádob a evidenciu psov.
T: 11.5.2007
Z: poslanci OZ
4.) Zistiť, či je možné vyvážať odpad aj z časti obce Zákuť (Slovinky č. 316)
T: 31.5.2007
Z: starosta obce
5.) Osloviť p. Kubovčíkovú ohľadom likvidácii a spaľovania odpadu.
T: 31.5.2007
Z: starosta obce
6.) Vyhlásiť v miestnom rozhlase reláciu o hasičskom zbore a vyzvať záujemcov o členstvo v zbore, aby sa prihlásili na
obecnom úrade.
T: 31.5.2007
Z: zást. starostu
7.) Opraviť zábradlie pri hornom cintoríne.
T: 31.5.2007
Z: starosta obce
8.) Vyzvať pána Petra Bučka na opravu zábradlia nad kanálom v smere do Poráčskej doliny.
T: 31.5.2007
Z: starosta obce
9.) Uskutočniť stretnutie starostu obce s kompetentnými osobami Slovenskej správy ciest ohľadom kanálov okolo štátnej
cesty.
T: 15.6.2007
Z: starosta obce
10.) Zistiť možnú spoluprácu s Mestskou políciou v Krompachoch.
T: 31.5.2007
Z: starosta obce
11.) Umiestniť na Web stránke našej obce a Slovinskom občasníku „Rajonizáciu poslancov“.
T: 26.5.2007
Z: zást. starostu
12.) Odvysielať rozhlasovú reláciu ohľadom držania psov v obci.
T: 15.6.2007
Z: starosta obce
13.) Uskutočniť zasadnutie kultúrnej komisie dňa 17.5.2007 ohľadom MDD a zasadnutie komisie životného prostredia v
termíne do 19.5.2007.
Starosta obce, Michal Pačan, v.r.

Oznámenie o podmienkach
držania psov v obci Slovinky.
Na základe opakujúcich sa sťažností občanov na držiteľov
psov, citujem niektoré základné ustanovenia, VZN č. 2/
2003 o podmienkach držania psov v obci Slovinky.
Evidencia psov
1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území
Slovenskej republiky, podlieha evidencii psov. Držiteľ psa
je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní po
nadobudnutí psa.
2) Evidenciu psov vedie obec.
3) Obec vydá za úhradu držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje jeho totožnosť.
4) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní
oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku.
Vodenie psa
5) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre
chov môže len osoba, ktorá je psychicky i fyzicky spôsobilá
a schopná ho ovládať v každej situácií, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd
na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
6) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia pre chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok.
7) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá
psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
8) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes
pohrýzol. Ten kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby sám bol napadnutý, alebo
vyprovokovaný, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
9) Voľný pohyb psa je zakázaný:
a) po miestnych komunikáciách
b) po verejných priestranstvách
c) v oplotených priestranstvách MŠ a ZŠ
d) po miestnych cintorínoch
10) Vstup so psom je zakázaný:
a) do miestnych obchodov
b) do pohostinských zariadení na území obce
c) do miestnych úradov obce
d) do priestorov ZŠ a MŠ
Znečisťovanie verejných priestranstiev
11) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto
psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Priestupky
12) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a) neprihlási psa do evidencie
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane,
alebo v krajnej núdzi
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
13) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa
osobe, ktorú pes pohrýzol
b) nezabráni tomu, aby pes zaútočil, alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka, alebo zvieratá
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi
d) nerešpektuje zákaz vstupu so psom, alebo zákaz voľného pohybu psa
e) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
Za tieto priestupky uloží obec pokutu od 500 – 5000 Sk.
14) Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa,
keď sa o porušení povinností dozvedela, najneskôr do troch
rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo
15) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a
následky protiprávneho konania
16) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút.
Obecný úrad Slovinky
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie mesiacov apríl, máj, jún
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
85 – roční:
Helena Bodnárová
Anna Zmyjová
80 – roční:
Melánia Faltanyová
Anna Štecová
75 – roční:
Štefan Kolesár
Anna Kuchárová
Mária Lučanská
70 – roční:
Juraj Pačan
Peter Pačan
Anna Sulinová
Juraj Tulej
Anna Varechová
65 – roční:
Mária Pačanová
Marta Smreková
60 – roční:
Mária Ďorková
Terézia Lučanská
Ján Nemčík
Helena Nemčíková
Regina Ondková
Margita Palečeková
Helena Slebodníková
Eduard Šimoňák
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Damian Adolf Heller – Silvia Škorupková
Ivan Kubovčík – Mária Valenčíková
NARODILI SA
Nikola Ďorková
Branko Fabíny
Sára Oravcová
Filip Stana
Markus Papcun
Gregor Ševčík
Tomáš Bencko
ROZLÚČILI SME SA
Helena Marasová – 1920 – 2007
Michal Dejmut
– 1929 – 2007
Anna Stajsková – 1946 – 2007
Mária Bencková – 1938 – 2007
Michal Maras
– 1934 – 2007
Katarína Žigová – 1940 – 2007
Helena Pijalová – 1925 – 2007

Rajóny poslancov Obecného zast. v Slovinkách
V rámci bližšieho kontaktu a spolupráce poslanec a občan
je obec Slovinky rozdelená na tzv. rajóny, časti obce podľa
bydliska občanov. Osem z deviatich poslancov má pridelený jeden rajón v pôsobnosti ktorého vyvíja svoju činnosť s
verejnosťou.
Je na občanoch, aby sa zoznámili so svojimi poslancami a
nanášali im svoje sťažnosti, problémy, prípadne pripomienky na životné prostredie, verejný poriadok, osobnú ochranu, ochranu majetku vo svojom vlastníctve a vo vlastníctve
obce.
Povinnosťou poslancov je informovať občanov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
Rozdelenie obce na rajóny jednotlivým poslancom podľa
čísla rodinných domov:
1./ Mária Kopnická
Vyšné Slovinky, Dorotea - Hlavná cesta od kaplnky, Vyšné
Slovinky, Nová ulica Dorotea
Čísla domov: 511 – 546, 476 – 499, 500 – 510, 554,
561, 600 – 611
2./ Beáta Sýkorová
Vyšné Slovinky, Štreka, Čísla domov: 393 – 456, 564, 567,
586, 563, 584

3./ Kamila Grisáková
Vyšné Slovinky, USI Hlavná cesta, PZ, Zákuť, Urbariát Vyšné Slovinky, časť Hriady, Ulica
Čísla domov: 291 – 374, 553, 618
4./ Mária Guspanová
Nižné Slovinky, Hŕbok, Poráčska dolina
čísla domov: 144 – 219, 582, 521, 522, 552, 555, 556,
558, 559, 571, 572, 616, 617
5./ Jozef Seman
Nižné Slovinky, Obecný úrad Hlavná cesta, Rínok, Pošta
čísla domov: 53 – 115, 562, 566, 612, 613, 614, 565,
569, 570, 574, 592, 596, 597, 598, 599
6./ Marcela Dejmutová
Nižné Slovinky, Stupy – Južný ostrov, ihrisko, gréckokatolícky kostol, Čísla domov: 220 – 278, 583
7./ Ján Nunhart
Nižné Slovinky, Vyšné Slovinky, Pošta – pod Turňami, Pošta – Hlavná cesta – JUSI, okolie Osvetovej besedy
Čísla domov: 116 – 143, 279 – 290, 375 – 392, 573,
593, 594, 579, 581
8./ Peter Nemčík
Nižné Slovinky, Banská osada, Čísla domov: 1 – 48, 595,
585, 587, 550
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Mesiac jún je tak pre žiakov, ako aj pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy
bránou k oddychu. Prichádza čas vytúžených dvojmesačných prázdnin a dovoleniek, keď sa po desiatich mesiacoch systematickej a svedomitej práce môžeme odpútať od každodenných starostí a povinností .
Koniec školského roka je bilanciou toho, čo sa nám za uplynulé obdobie podarilo dosiahnuť.
V šk. roku 2006/
07, ktorý sa niesol
v duch osláv 50
výročia vzniku
školy, sme mali
207 žiakov v deviatich triedach a
jedno oddelenie
ŠKD s počtom 20
detí.
Výchovne vzdelávací proces, ktorí
prebiehal vo vynovenej budove vďaka realizácii projektu z Európského fondu, zabezpečovalo 17 pedagogických pracovníkov, z toho
13 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov,1 vychovávateľka a 3 vyučujúci
náboženskej výchovy.
Neodmysliteľnou súčasťou školy sú aj 4 technickí pracovníci, ekonómka a správca
počítačovej siete.
Je už tradíciou školy prezentovanie sa žiakov v predmetových súťažiach a olympiádach, kde každoročne dosahujeme dobré výsledky. V rámci predmetových
olympiád sa Viktória Ondková, žiačka (7. ročník) , umiestnila na 3. mieste v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci Martin Marschall (9.ročník), Martin Rybár (7.ročník) a Jozef Perháč (6.ročník), obsadili v súťaži „Príroda okolo
nás“ 1. miesto v okresnom kole a 4. miesto v krajskom kole.
V krajskej esejistickej súťaži „Energetika“, získala Viktória Ružbarská (4. ročník)
2. miesto.
Vo výtvarnej súťaži ukázala svoj talent Antónia Petáková, žiačka 7. ročníka a obsadila v okresnom aj krajskom kole 1. miesto a postúpila tak do celoslovenského kola.
Každoročne sa na našej škole uskutočňuje súťaž v prednese poézie a prózy
„Hviezdoslavov Kubín“. Najlepší recitátori postupujú do obvodového kola v Krompachoch, kde žiačky 3. ročníka Nikola Kubovčíková a Barbora Vargová obsadili
1. miesto a postúpili do okresného kola. Alexandra Nagyová (2. ročník) a Viktória
Ružbarská (4. ročník) obsadili 3. miesto.
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú „Behu ulicami mesta Krompachy“ a

KLADENIE VENCOV K PAMÄTNÍKOM
PADLÝM
V predvečer 8. mája za účasti členov SZPB, starostu obce, miestnych predstaviteľov pravoslávnej, gréckokatolickej cirkvi a občanov obce sa uskutočnil pietny
akt kladenia vencov k pamätníkom padlých v prvej a druhej svetovej vojne.
V príhovore starosta obce Michal Pačan ako aj predseda MO SZPB Peter Lúčanský zaspomínali na hrôzy vojny a vzdali hold a úctu všetkým padlým. Zaznela
vďaka za položené životy za našu slobodu a slova nádeje na mierový život v
budúcnosti na celom svete.
Panychýdou –
smútočnou modlitbou za zosnulých,
ktorej sa zúčastnili
všetci prítomní bol
tento tradičný pietny akt kladenia
vencov k pamätníkom padlých v prvej a druhej svetovej vojne ukončený.

dosahujú dobré výsledky aj v iných športových súťažiach.
Každý rok opúšťajú školu žiaci 9. ročníka, ktorých bolo v tomto školskom roku
23. Z nich dvaja budú pokračovať v štúdiu na Gymnáziu v Krompachoch a v
Levoči, deväť žiakov sa rozhodlo študovať na stredných odborných školách a
dvanásti na stredných odborných učilištiach. 3 žiaci ukončili povinnú školskú
dochádzku v nižších ročníkoch a aj tých sa nám podarilo umiestniť.
Na miesto deviatakov priídu prváci, ktorých bude v novom školskom roku 17.
Traja žiaci majú na odporúčanie psychologičky, ktorá sa zúčastnila zápisu budúcich prvákov, odklad.
Naša škola neposkytuje priestor len na vzdelávanie, ale tu môžu tráviť aj svoj
voľný čas. Na takýto účel sme vytvorili krúžky, ktoré
vedú naši učitelia.
Sú zamerané na
prácu s počítačom počnúc 2.
ročníkom. Zriadili
sme basketbalový,
turistický, hokejbalový, bedmintonový, prírodovedný a žurnalistický krúžok. Na
škole pracoval aj
krúžok aerobiku a
folklórny súbor.
Na záver sa chcem poďakovať za dobrú spoluprácu počas celého školského
roka Michalovi Pačanovi starostovi obce, obecnému zastupiteľstvu a celému
obecnému úradu, výboru rodičovského združenia, rodičom a sponzorom, ktorí
nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. V neposlednom rade aj všetkým zamestnancom školy za dobre odvedenú prácu a týmto im želám, aby si počas dovolenky dobre oddýchli, načerpali nových síl a v zdraví sa v septembri opäť vrátili do
školy.
Mgr. Agnesa Jarošíková

DE

MATIEK NA SLOVINKÁCH

Druhá májová nedeľa patrila aj na Slovinkách ženám – matkám. Obecný úrad v
spolupráci so Základnou školou v Slovinkách zorganizoval v nedeľu 13.5.2207
v podvečerných hodinách kultúrne podujatie ku Dňu matiek.
Prítomných v sále Domu kultúry privítal starosta obce Michal Pačan, ktorý vo
svojom príhovore vyzdvihol rolu matky v našom živote.
Miestni duchovní – o.d. Peter Kačmár a o.d. Vladimír Varga vystúpili s úvahou a
básňou o matke.
Potom prišiel na rad kultúrny program. Spevácke duo ADJA, ktoré interpretovalo
pesničky známych a populárnych spevákov malo úspech. Prestávky boli okorenené svojským humorom ľudovej rozprávačky ARANI z Jarovníc.
V závere programu deti Základnej školy v Slovinkách odovzdali mamičkám vlastnoručne zhotovené pekné kvetiny.
Deťmi vyrobené pozdravy s blahoželaniami ku Dňu matiek dostali mamičky v
celej našej obci do svojich poštových schránok.
Darina Pačanová

Darina Pačanová
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RECEPTÁR
Zákusok „HERMINA“

Tento recept poznáte?
- 30 dkg hladkej múky „Špeciál“
- 20 dkg Palmarínu
- 2 žĺtka
- 2 lyžice práškového cukru
- 2 lyžice červeného vína
- 1 vanilka
- 1/2 balíčka prášku do pečiva
Z uvedených surovín vypracujeme cesto, ktoré si
rozdelíme na dve časti.
Na plnku potrebujeme:
- 30 dkg kryštálového cukru
- 6 lyžíc kakaa
- 6 žĺtka
- 1 dcl červeného vína
Všetky tieto ingrediencie uvaríme na krém. Do horúceho krému pridáme 15 dkg masla, 15 dkg orechov a sneh z 8 bielkov. Vymastíme plech a posypeme hrubou múkou. Cesto dáme na plech, na ňu plnku a tak druhé cesto. Popicháme vidličkou a pomaly
pečieme v rúre. Hotový zákusok posypeme práškovým cukrom a vanilkou.
Dobrú chuť vám želá Lucia Frycová

BANÍCKY CECH
Jednou z myšlienok Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce je aj oživenie baníckych tradícii a tak zachovanie baníckej histórie aj pre budúce generácie.
V tomto roku chystáme oživiť banícky sviatok „Deň
baníkov“ a nadviazať tak na vyše 700 ročnú banícku
tradíciu v našej obci.
Samotnému oživeniu baníckeho dňa bude predchádzať založenie baníckeho cechu a voľba hlavného
banského cechového majstra.
Prípravný výbor verí, že k našej iniciatíve sa pripoja
mnohí ešte žijúci bývalí baníci, ktorí majú ešte v pamäti mnohé informácie, fotografie, arterfakty, uniformy, zástavy, ktoré by mohli byť základom pre zriadenie izby baníckych tradícií s možnosťou vytvorenia
banského miniskanzenu v budúcnosti.
Tešíme sa na spoluprácu so všetkými, ktorí chcú
prispieť k zachovaniu baníckych tradícii v našej v
našej obci.
Prípravný výbor

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE SLOVINKY
Poľovnícke združenie bolo v našej obci založené v
roku 1948, keď po prijatí zákona o poľovníctve
1. 1. 1948 bol schválený inštitút „Poľovných spoločenstiev“. Pri jeho založení stála skupina občanov
Ján Piatnica, Ján Mních, Juraj Lúčanský, Matej Rybár, Karol Tureček.
Poľovníctvo na Slovinkách
„žilo“ však aj pred vojnou.
Svoje spoločenstvá mali Nižné aj Vyšné Slovinky.
A čo hovorí kronika o tomto
období?
„Poľovný revír „Náboženskej
základiny“ bol využívaný
vlastníkmi lesa.
Revíry urbariátov boli prenajímané poľovnými spoločenstvami. Nízka životná úroveň
občanov Sloviniek neumožňovala prenajímať poľovné
pozemky aj keď v mnohých
prípadoch boli občania Sloviniek spoluvlastníkmi týchto
pozemkov. V tom čase bolo
zaužívané, že prenajímateľom poľovného revíru bol občan, ktorý mal dobré
spoločenské postavenie. Mal právomoc vyberať si
ľudí, ktorí mu vyhovovali a taktiež mali určité dobré
spoločenské postavenie. Ostatným občanom ostalo pri poľovačkách miesto psovodov, honcov a nosičov batohov.
Zoštátnením lesného hospodárstva došlo aj k úprave poľovných revírov. Poľovný revír bývalej „Náboženskej základiny“ bol pridelený „Slovinskej poľovníckej spoločnosti“.
Takto upravený revír mal celkovú výmeru 4 180 ha.
Postupne v tomto období dochádza k zrušeniu „Poľovníckych spoločností“ a boli zakladané
„Poľovnícke podnikové kluby“.

Poďakovanie sponzorom
za finančný a vecný
príspevok pri príležitosti
Dňa detí
Organizátori, ale najmä naše deti touto cestou ďakujú všetkým sponzorom, ktorí prispeli zdarnému
priebehu tohtoročného Dňa detí.
Obecný úrad v Slovinkách, ZRPŠ pri ZŠ v Slovinkách, STI s r.o. Krompachy, Urbariát Vyšné
Slovinky, Urbariát Nižné Slovinky, Dopslov Slovinky – Peter Ďorko, Ing. Jozef Perháč, Ing. Anna
Krajňáková, Peter Kopnický, Juraj Kopnický,
Jozef Peklanský, Gabriela Kopnická, Peter
Šimko, Marián Mižigár, Mgr. Peter Kačmár, Potraviny Slovinky- Helena Semanová, Mária
Kosturáková, Anna Čikovská, Probex - Vladimír
Probala, Pekáreň Granč Petrovce – Ondruš,
SOOF Krompachy, TOOLS Richnava - Alojz Lovás, Fi. Tuperware – Dana Brajerčíkova
Organizátori podujatia

Jún 2007

Po obnovení výroby v ŽB Slovinky v roku 1950 sa
vytvorili podmienky na založenie „Podnikového poľovného klubu“. Zmenou subjektu došlo aj k rozšíreniu členskej základne.
Členmi výboru v tomto období boli: Juraj Lúčanský
– predseda, Matej Rybár, Karol Horňák, Michal
Bodnár, Vojtech Patz. V roku 1954 mal „Podnikový
poľovný klub“ 15 členov čo bol primeraný počet na
rozlohu revíru.
V roku 1962 bol v našom poľovnom revíre v zime
videný medveď hnedý a v roku 1986 bol videný aj v
lete.
V roku 1968 bol náš poľovný revír zaradený do oblasti jelenej zvery.
Prvou ženou, ktorá sa zapojila do poľovníckej činnosti bola Mária Kopnická, ktorá vstúpila do „Poľov-

níckeho združenia“ v roku 1974. Predsedom v tomto období bol Juraj Pačan, tajomníkom Michal Bodnár, ktorého keď odišiel z našich radov nahradil Ing.
Michal Tkáč.
Svoju úlohu v „Poľovnom združení“ zohrávali aj poľovní psy. Už v roku 1955 na počet 15 poľovníkov

sme mali evidovaných 14 poľovných psov. Chovnú
stanicu mal v tomto období aj Karol Tureček „Pri štôlni“. Najväčší úspech v tom čase dosiahol bavorský
farbiar , MUDr. Dobroslava Zavřela, ktorý úspešne
absolvoval farbiarske skúšky.
Slovenských kopovov vlastnili Vojtech Teichman,
Jozef Hudák, Juraj Pačan a Ján Bőhlke.
V roku 1991 bol pri našom „Poľovnom združení“ založený krúžok „Mladých priaznivcov prírody“, ktorý
viedli naši členovia.
Ako príklad ročného odstrelu kronika v roku 1991
uvádza, že sme mali povolený odstrel
14 srncov, 21 diviakov, 28 jeleňov.
Medzi ocenenými trofejami v našom združení najväčší úspech dosiahol Ondrej Hudák, ktorý v roku
1977 odstrelil jeleňa, ktorého na výstave v Nitre v roku
1980 ocenili 204 bodmi.
Ján Hudák získal v Nitre na
medzinárodnej výstave zlatú medailu za lebku vlka.
Za roky činnosti nášho združenia boli vybudované mnohé lesné zariadenia, krmelce, soľníky,
posedy, upravené lúky a čistinky, obnova studničiek,
lesných ciest a chodníkov
ako aj obnova a výsadba
lesa.“, toľko z kroniky „Poľovníckeho združenia“ Slovinky. . .
V súčasnosti má „Poľovnícke združenie“ 26 členov.
Predsedom je Juraj Pačan a poľovníckym hospodárom Ing. Ján Mních. Svoju činnosť vyvíja v poľovnom revíre o výmere 2033 ha. V súčasnosti v revíre
prevláda jelenia, diviačia a srnčia zver. V revíry prebýva líška, zajac, veľmi sporadicky sa dá vidieť rys,
prechádzajúca svorka vlkov.
Hlavným poslaním „Poľovníckeho združenia“ je starostlivosť o lesnú zver, jej rozmnožovanie, ale aj sledovanie premnoženia zveri a jej odbornú reguláciu a
koordinovaný a riadený odstrel.
V neposlednom rade je to aj obnova a zveľaďovanie
lesa.
Lesu a zveri zdar!
Z archívnych materiálov spracoval
J - gel
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ZASTREŠENIE JAVISKA
AMFITEÁTRA
Jedným z bodov Akčného plánu na roky 2005 –
2006 a 2007 vychádzajúceho z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2013
je aj rekonštrukcia javiska amfiteátra, jeho zastrešenie, obnova ozvučenia a osvetlenia.
Amfiteáter stojí od roku 1975 . Konali sa na ňom
oslavy „Dňa baníkov“, folklórne festivaly „Titilombom“
ako aj niektoré ďalšie podujatia. Za toto obdobie
poznať na ňom už zub času a preto sa jeho rekonštrukcia dostala do plánu jeho obnovy. Dva roky sa
obec pokúšala získať finančné prostriedky na jeho
obnovu z Ministerstva financií ako aj z VÚC KSK. Po
tretí krát sme tohto roku boli úspešní, keď VÚC KSK
nám pre rok 2007 pridelil finančné prostriedky vo
výške 100,0 tis. Sk., ktoré sa musia vyčerpať do
konca roku 2007.
Celkové pôvodné rozpočtové náklady boli 350,0 tis.
Sk. Za obdobie rokov 2005 – 2006 sa urobili niektoré úpravy najmä v hľadisku a tak na dokončenie v
javiskovej časti je potrebných 250,0 tis. Sk. K odsúhlasenej dotácii budú ďalšie financie doplnené z
obecného rozpočtu na rok 2007. Aj touto formou sa
chceme VÚC KSK poďakovať za pridelené finančné
prostriedky.
Gabriela Kopnická
zástupkyňa starostu obce

INTERNETIZÁCIA A WEB
STRÁNKA
Časy, keď bol internet záležitosťou firiem, niektorých
škôl, internetových kaviarni a zopár domácnosti sú
už nenávratne preč. Dnes je už možno najrozšírenejším informačným médiom aj u nás na Slovensku.
Internetové pokrytie sa postupne dostáva aj do obcí.
Nie je to inak ani u nás.
V posledných týždňoch bola „odštartovaná“ nová
web stránka našej obce www.obecslovinky.sk. Zaujímavejšia grafika, rozšírené informácie o histórii, o
potenciály obce, mnohé zaujímavosti, ale aj vybrané zákony, všeobecne záväzné nariadenia obce, zápisnice zo zasadaní obecného zastupiteľstva, zloženie obecného zastupiteľstva, rozpočty obce ako aj
informácie z cirkví, kultúry a športu, ale aj mnohé
ďalšie. Podľa vyjadrenia starostu obce Michala Pačana webová stránka by mala byť popri Slovinskom
občasníku, ďalším informačným médiom v našej
obci.
Zavedenie internetu v našej obci v minulosti narážalo na veľmi zložitý a členitý terén, kde sa technicky
nedalo internet realizovať. Od začiatku tohto roku sa
podarilo získať firmu, ktorá je schopná zabezpečiť
internetizáciu v našej obci aj napriek zložitým prírodným podmienkam. Paušálna platba z rozpočtu obce
za jeho zriadenie je 25 000.-Sk s tým, že obecný
úrad, materská škola, základná škola a obecná knižnica budú mať pripojenie zdarma. Každá domácnosť,
ktorá má záujem o internet si náklady na jeho zriadenie hradí na vlastné náklady. Z celkového predbežného záujmu 80 prípojok v našej obci doposiaľ
bolo zapojených okolo 50 domácnosti a firma vyvíja
úsilie aby ostatných skoro 100 záujemcov pripojili
čo v najkratšom čase.
Lucia Frycová

DOBROVOĽNÝ
HASIČSKÝ ZBOR
80 ROČNÝ
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ZO ŽIVOTA ŠPORTU
FUTBALOVÝ KLUB

Tohto roku dobrovoľný hasičský zbor v našej obci
si pripomína 80. výročie svojho vzniku. V súčasnosti
má evidovaných 25 členov, ale ich činnosť v poslednom období stagnovala. Len veľmi málo súčastných
členov má záujem o ďalšie pôsobenie v zbore. Vyjadrili však snahu o novo vybudovanie členskej základne, aby v prípade potreby mohli pomôcť občanom v rôznych krízových životných situáciách.
Touto cestou Obecný úrad v Slovinkách v spolupráci s doterajšími aktívnymi členmi vyzýva našich občanov, mužov, ženy primeraného veku ako aj mládeže, aby sa pridali do radov obecného dobrovoľného hasičského zboru. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade, alebo u Rudolfa Vojačeka.
Buďme pripravení na chvíľu, keď by sme mali byť
odkázaní na pomoc dobrovoľníkov a tým pomoci
jeden druhému v zložitých prírodných či životných
situáciách.
Veríme, že naša výzva nájde u našich občanov priaznivý ohlas práve v roku 80. výročia dobrovoľného
hasičského zboru v našej obci.
Gabriela Kopnická
zástupkyňa starostu obce

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
„VILA ABAKUK“
Myšlienka založiť občianske združenie v našej obci
vznikla pri spracovaní Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja.
Občianske združenie Vila Abakuk bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa
21.12.2006. Zakladajúcimi členmi združenia je Obec
Slovinky, Pravoslávna cirkevná obec Slovinky a Gréckokatolícka cirkev – farnosť Slovinky. Predsedníčkou OZ bola členskou schôdzou zvolená Mgr. Petra
Šomšáková. Zámerom občianskeho združenia je
napomáhať rozvoju našej obce, podporovať všetky
aktivity prispievajúce k zlepšeniu života jej obyvateľov.
O členstvo v občianskom združení sa môže uchádzať každý občan našej obce, ktorý prejaví vôľu pracovať v združení a súhlasí so stanovami OZ.
OZ je neziskovou organizáciou, ktorá pôsobí na báze
dobrovoľnosti a snahy urobiť niečo pre našu obec.
Bol vytvorený projekčný tým z dobrovoľníkov, ktorí
sa podieľajú na spracovaní projektov pre našu obec.
Spolupracujeme s Akadémiou vzdelávania v Spišskej
Novej vsi a pevne veríme, že spoločnou prácou,
nadšením a trpezlivosťou sa nám podarí dosiahnuť
maximum z toho čo sme si predsavzali. Zapojili sme
sa do grantového programu Nadácie „EKOPOLIS“
– programu „Ľudia pre stromy“ a spracovali sme projekt na obnovu zelene pri základnej škole. Na základe výzvy Konta ORANGE sme vypracovali projekt na
vytvorenie Klubu mladých v našej obci.
Veríme, že sa nám spoločná práca pre dobro občanov našej obce bude dariť
o čom budeme občanov našej obce v Slovinskom
občasníku ako aj na web stránke našej obce
www.obecslovinky.sk pravidelne informovať.
Gabriela Kopnická

Koniec dobrý, všetko dobré !
17.6.2007 sa skončil futbalový ročník 2006 – 2007
a ako dopadli mužstvá Baníka Slovinky ?
Žiaci Baníka Slovinky sa po celý rok pohybovali na
poslednej priečke, no posledné dva zápasy vyhrali.
V konečnej tabuľke im patrí 11. miesto. Najlepšími
strelcami boli kapitán Štefan Karolčík a Dušan Peták
so 7gólmi. Dve veci treba pri žiakoch spomenúť. Boli
najmladším družstvom celej súťaže, takže je to perspektívne mužstvo a za druhé, kým niekde majú problém postaviť mužstvo, tréner Jozef Hudec mohol
postaviť dve jedenástky.
Dúfame, že tento záujem vydrží žiakom aj do budúcna.
Dorastenci tak isto dlho držali koncové svetlo, no
posledné zápasy vyhrali a skončili na 13. mieste.
Najlepším strelcom bol Michal Vysocký s 10gólmi.
Pochváliť treba kapitána Mareka Hudáka, Jozefa
Barana a Jaroslava Vojteka, ktorí zaskakovali aj u
dospelých.
Dorastenci doplácali na úzky káder, ako aj na slabú
účasť na tréningoch.
To je slabá stránka všetkých dorasteneckých družstiev, pretože dorastenci sú v priebehu týždňa „roztrúsený“ po školách a domov prichádzajú väčšinou
na víkendy.
Mužstvo dospelých má najvydarenejšiu sezónu ,
odkedy je účastníkom I. triedy SOFZ. Kým po jesennej časti boli na predposlednom mieste s 11
bodmi, v jarnej časti nazbierali 20 bodov a so ziskom 31 bodov obsadili 11. miesto a bezpečne sa
udržali v súťaži. Pochvalu si zaslúži celé mužstvo,
ale vyzdvihnúť treba kapitána Tomáša Ďorka, Jozefa
Semana, Tomáša Cicoňa a Jozefa Dunku, autora 15
gólov.
Prestávka na oddych bude krátka, pretože letná príprava začína 5.júla. Nasledovať bude turnaj na Porači, doma turnaj o „Pohár starostu obce“ a nový
súťažný ročník začína 15. augusta.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým nadšencom, ktorí pomáhajú pri futbale na Slovinkách
ako aj sponzorom a poslancom obecného zastupiteľstva a starostovi obce Michalovi Pačanovi.
Jozef Ďorko
manažer
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
Milovaní bratia a sestry, drahí občania Sloviniek!
Nedávno som navštívil naše susedné štáty Poľsko,
Ukrajinu vďaka Bohu som mal možnosť prebývať niekoľko dní v Litve, kde som navštívil miestne Cirkvi.
Bolo to v popaschálnom období (40 dní po Pasche,
Veľkej noci) a všade bola aktuálna otázka schádzania svätého ohňa v hrobe, kde tri dni ležal náš Spasiteľ v Jeruzaleme. Dovoľte mi, aby som sa s vami o
tejto udalosti podelil aj prostredníctvom tohto nášho
slovinského časopisu.
V hrobe Christa oheň schádza už oddávna. Tento
oheň má osobitné vlastnosti: počas prvých minút
nepáli. Tým, že Pán prikazuje ohňu zostúpiť, svedčí Sám o Svojom zmŕtvychvstaní. Ako prvým svedkom, podľa
svedectiev svätých otcov, bol apoštol
Peter. Nechcem teraz hovoriť o histórii,
ktorá je samozrejme dosť obsiažna, ale
pokúsim sa vysvetliť súčasnú udalosť
schádzania svätého blahodarného ohňa.
Oddávna je známy zázrak schádzania
Svätého ohňa nad Hrobom Hospodina.
Tento oheň má osobitné vlastnosti: počas prvých minút nepáli. Tým, že Hospodin prikazuje ohňu zostúpiť, svedčí
Sám o Svojom Vzkriesení. Prvým svedkom zostúpenia Svätého svetla nad Hrobom Hospodina bol, podľa svedectiev svätých otcov, apoštol Peter. Pribehol
k Hrobu, keď sa dozvedel o Vzkriesení Spasiteľa a
okrem pohrebných závojov uvidel zvláštne svetlo.
Napriek tomu, že výskyt požehnaného svetla možno
pozorovať v Chráme Hrobu Hospodina počas celého roka, najznámejšie a najdojímavejšie je zázračné
schádzanie Svätého ohňa v predvečer sviatku Svetlého Christovho Vzkriesenia, na Veľkú Sobotu.
Prakticky počas celého obdobia existencie kresťanstva tento zázračný jav každoročne pozorujú, ako
pravoslávni kresťania, tak aj predstavitelia iných kresťanských vierovyznaní, ako aj nekresťanských nábo-

ženstiev. S cieľom uvidieť zázrak schádzania Svätého ohňa sa ľudia zhromažďujú k Hrobu Hospodina
už na Veľký Piatok. Samotné schádzanie Svätého
ohňa sa deje na Veľ kú Sobotu v priebehu dňa.
Chrám Hrobu Hospodina je zaplnený tak, že ľudia
na Veľkú Sobotu ráno stoja tesne jeden vedľa druhého, dokonca aj v najvzdialenejších miestach Chrámu. Tí, ktorí sa nedostali dnu, zapĺňajú plochu pred
Chrámom a celé blízke okolie. Podľa skromných
odhadov, kapacita Chrámu Hrobu Hospodina je do
20 tisíc ľudí, plocha okolo Chrámu pojme asi do 50
tisíc ľudí. V našich časoch sa schádzanie Svätého
ohňa uskutočňuje na Veľkú Sobotu
obyčajne medzi 13. a 15. hodinou jeruzalemského času. Asi o 10. hodine
na Veľkú Sobotu sa zhasínajú všetky
sviečky a lampady v celom obrovskom
architektonickom komplexe Chrámu.
Po tomto sa uskutočňuje kontrola Kuvuklije na výskyt zdrojov ohňa a vchod
do Kuvuklije sa zapečatí veľ kou voskovou pečaťou.
Kuvuklija je špeciálna kaplnka. Slovo
Kuvuklija znamená „miesto pre odpočinok kráľa, kráľovská spálňa". Pre
označenie hrobky sa toto slovo používa len na jedinom mieste na svete – v Chráme Hrobu Hospodina,
kde „Kráľ kraľujúcich a Hospodin panujúcich" bol
položený na trojdňový spánok.
Svoje osobné pečiatky dávajú na veľkú voskovú pečiatku predstavitelia magistrátu Jeruzalema, turecké stráže, izraelská polícia a iní. Potom sa stanete
svedkom zázračného javu. Spočiatku zriedkavo, ale
potom čoraz častejšie a silnejšie cez celý vzdušný
priestor prenikajú svetelné záblesky a vzplanutia. Sú
bledomodrej farby, ich jasnosť a rozmery vlnito rastú. O krátky čas po opečiatkovaní Kuvuklije mladí
pravoslávni Arabi, ako sme už uviedli, začínajú svoje
modlitby. O nejaký čas sa začína krížová procesia

od oltára Katolikona (t.j. katedrálny chrám pre jeruzalemských patriarchov) cez celý Chrám s východom k rotunde a trojitým obchádzaním Kuvuklije.
Patriarcha sa zastavuje pred samotným vchodom do
Kuvuklije, kde ho vyzliekajú zo sviatočného odevu.
Patriarcha zostane len v bielej košeli. Pritom niekedy patriarchu prehliadajú. Potom patriarcha vchádza
do Kuvuklije. Spolu s ním vchádza do Kuvuklije aj
predstaviteľ Arménskej cirkvi, tento však zostáva v
bočnom oltári Anjela, odkiaľ má možnosť všetko
pozorovať. Teraz závisí všetko od jeruzalemského
pravoslávneho patriarchu, od jeho tajnej modlitby na
kolenách. Po vstupe patriarchu do Kuvuklije intenzita a početnosť bledomodrých svetelných zábleskov
narastá. Modlitba patriarchu trvá desať minút až hodinu. A nakoniec oheň schádza. Ešte predtým, ako
sa objaví v dverách Kuvuklije, patriarcha so zapálenými sviečkami od Svätého ohňa, nosiči sviečok,
ktorí prijali Svätý oheň cez okná bočného oltára Anjela, ho začínajú roznášať po celom Chráme. A radostné zvonenie zvonov, ktoré zaznieva na Veľkú
Sobotu len po zostúpení ohňa, oznamuje všetkým
prítomným v Chráme i v blízkom okolí o zázraku, ktorý
sa práve teraz stal. Oheň sa bleskurýchle šíri po
celom Chráme – všetci si zapaľujú sviece od nositeľov sviečok i jeden od druhého. Oheň nepáli, pričom nielen oheň od sviečky patriarchu, ale aj od
všetkých obyčajných sviečok, ktoré boli kúpené v
obyčajných arabských obchodíkoch Starého mesta. Chcem podotknúť, že možnosť odniesť tento
oheň sme pred dvomi rokmi dostali aj my, veriaci
miestnej pravoslávnej Cirkvi v Českých krajinách a
na Slovensku. Tento svätý oheň bol v lampáši donesený do katedrálneho chrámu svätého Alexandra
Nevského v Prešove, odkiaľ sme si mohli zobrať do
našich chrámov na farnostiach. O tejto udalosti existuje veľa elektronických svedectiev ako aj video a
CD nahrávky, ktoré sú dostupné každému.
Mgr. Peter Kačmar

PREDSTAVUJEME
V marcovom čísle Slovinského občasníka sme vás v
rubrike „predstavujeme“ oboznámili s pánom Zdenkom Tobisom a jeho koníčkom ktorým, je ľudové
rezbárstvo. Vtedy sa v rozhovore priznal, že síce rád
dačo „stružlika“ z dreva, ale jeho hlavným koníčkom
sú holuby. Preto sa k tejto jeho záujmovej činnosti
vraciame tak ako sme to sľúbili.
Na našu otázku, kedy začal s týmto zaujímavým koníčkom vraví : „Bolo to ešte v základnej škole v Kluknave , keď som mal tých 12-13 rokov“. Motivovali ho
spolužiaci zo školy a aj vtedajší ešte učiteľ Ján Kysel.
Po presťahovaní sa do Sloviniek si založil nový kŕdeľ.
V jeho prípade ide o chov poštových športových
holubov. Tie sa delia na druhy, ktoré sa venujú súťažným krátkym, stredným a dlhým tratiam. „Ja sa
venujem tým na stredné trate“ upresňuje.
Holuby žijú spravidla v páre. Zdenko Tobis ich má v
súčasnosti 35. V páre žije ich pravdepodobne 15.
Pokiaľ ide o druhy má rody: Jansen, Delbar a Moulemans. Holub sa spravidla dožíva 12 – 13 rokov.
Samica má dlhšie operenie, ale samec zato má krajšie a dlhšie nosové ozdobenie. Samica spravidla
znesie 2 vajíčka na jedno liahnutie a je to obyčajne
2 – 3 krát, ale niekedy aj päť krát do roka. Jedno
vysedenie mláďat trvá asi tri týždne. Holuby sa v priebehu roka aj „pieria“, kedy si vymenia „staré šaty za
novšie“. Na otázku ako sa s holubmi dorozumieva
odpovedá : „ že aj holuby majú svoju reč“.
O holuby sa treba trpezlivo a dôsledne starať. Okrem
kŕmenia čo sú spravidla zrniny, olejoviny, ale aj vitamíny, je potrebné holuby aj očkovať proti moru, tri-

chomíde aj iným neduhom. Športové holuby sa „krúžkujú“. Na krúžku sú údaje- krajina pôvodu, rok narodenia, okresný zväz. Spišská Nová Ves má číslo
02304. Zdenko Tobis je členom vo zväze poštových

holubov v základnej organizácii v Richnave. „Na Slovinkách sa viacerí venujú chovu holubov“ dodáva.
Každá miestna organizácia má svoj vlastný ročný

pretekový plán, ktorý schvaľuje vedenie okresného
zväzu. Samotné preteky majú svoje prísne kritéria a
pravidla. Od prezentácie- cez uzatváranie hodínplombovanie hodín – spoločný odklep až po štart.
Na písomnom zázname je miesto štartu a čas. Preletená vzdialenosť sa meria na tisíciny metra. „Športoví pretekári“ Zdenka Tobisa sa za dlhé roky činnosti zúčastnili mnohých pretekov v zahraničí. Spomína si na miesta štartu ako sú : Nemecko – Kolín 1025 km, Hanover – 875 km, Hamburg, Česko –
Česká Třebová – 355 km, Valašské Meziříči, na Slovensku napr. –Bytča, Ružomberok. Športové výsledky týchto pretekárskych holubov sú obdivuhodné.
Trať z nemeckého Kolína v dĺžke 1025 km preleteli
za 11 hodín. Priemernou rýchlosťou 722,066 metrov/minútu. Trať z nemeckého Hanoveru čo je 875
km preletel holub za 7hodín 45minút a 52 sekúnd.
Na niektorých pretekoch a trasách dosahujú poštové pretekárske holuby rýchlosť až 1200m/min čo je
rýchlosť 60 – 80 km za hodinu. To je obdivuhodný
výkon aj pre technický prostriedok a nie to ešte pre
„živého tvora“. Medzi mnohými pohármi a diplomami si náš hostiteľ najviac cení výkon samičky z
12.6.2005 so štartom v českej Čáslavy, keď z celkového počtu 1834 štartujúcich športových holubov obsadila 1. miesto.
Tieto obdivuhodné výkony sú fenoménom prírody,
ľudskej starostlivosti a trpezlivosti o týchto krásnych
operencov ako aj lásky k prírode ktorej má Zdenko
Tobis neúrekom. Veľa zdravia a šťastia aj holubom
želajú a za rozhovor ďakujú
Ing. Jozef Fajgel a Lucia Frycová

